




مقدمة الكتاب المدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر حيث انطلقت 
إشارة البدء في التغيير الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية 
المرحلة الثانوية )تعليم 2.0( لتبدأ أولى مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج 
مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي مع االستمرار في التغيير تباًعا للصفوف الدراسية 

التالية حتى عام 20٣0.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، ولقد كان 
هذا العمل نتاًجا للكثير من الدراسات والمقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات 
علماء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد 

تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد 
التعليمية كما تتقدم بالشكر لمستشاري الوزير للمناهج والطفولة المبكرة وكذلك تخص بالشكر 
والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لونجمان مصر، منظمة 
اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، خبراء التعليم من المملكة المتحدة 
وأساتذة كليات التربية المصرية لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار المناهج الوطنية بمصر، 
وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم المواد 
الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل. إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإليمان 
العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير، فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء 
أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء المواطن المصري، و لقد تم تفعيل 
تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب 
والرياضة. إن نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء بمصر 

إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.
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أكِمل الجمل اآلتية. ثم لّون النجوم.

التحضير للمعرض الفني

. 1. اسم عملي الفني المفضل هو         

. 2. اخترت القيام بهذا العمل الفني ألن         

3. استخدمت في عملي الفني درجات ألوان وبعض األشكال.

ا بعملي. 4. أنا فخور جّدً

ا.  5. عملي الفني مرتب جّدَ

6. يّوصل عملي الفني رسالة معينة.
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تشعرني صورتي بـ

              

أفضل شيء في صورتي هو

              

اسم صورتي هو 

              

.

.

.

.
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صديقي
قم بتأليف قصتك الخاصة. ارسم صورة مع كل جملة تكتبها.

صديقي               .

صديقي               .

87

صديقي
قم بتأليف قصتك الخاصة. ارسم صورة مع كل جملة تكتبها.

صديقي               .

صديقي               .

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم

74

اكتب البيانات الخاصة بصورتك الشخصية.

مجلتي: صورتي الشخصية 

تاريخ اليوم:

األداة التي استخدمتها هي     

أضفت إلى صورتي الشخصية               . 

تشعرني صورتي الشخصية بـ

              

أفضل شيء في صورتي الشخصية هو

              

.

.

.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم

74

اكتب البيانات الخاصة بصورتك الشخصية.

مجلتي: صورتي الشخصية 

تاريخ اليوم:

األداة التي استخدمتها هي     

أضفت إلى صورتي الشخصية               . 

تشعرني صورتي الشخصية بـ

              

أفضل شيء في صورتي الشخصية هو

              

.

.

.
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رياض األطفال املستوى الثاني

كراس الرياضيات

الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2019





101101

عّد املربعات ذات اللون األحمر. وارسم جميع املربعات ولونها بقلم تلوين أحمر.

الدرس 66
عّد الدوائر ذات اللون األحمر. وارسم جميع الدوائر ولونها بقلم تلوين أحمر

كم عدد الدوائر واملربعات عند جمعهم مًعا؟



102102

الدرس 67
استمع بانتباه إلى إرشادات املعلم. وارسم ما يطلبه منك.



103103

الدرس 75
تخيل املسألة اللفظية، ثم ارسمها باألسفل. 



104104

الدرس 78
تخيل املسألة اللفظية، ثم ارسمها باألسفل. 



105105

الدرس 80
تخيل املسألة اللفظية، ثم ارسمها باألسفل. 



106106

الدرس 82
اختر منتجني ُتفضل شراؤهما من امللصق وارسمهما في كراستك واكتب سعر كل منتج. ثم اكتب التكلفة اإلجمالية 

للمنتجني.



107107

الدرس 83
اختر منتجني ُتفضل شراؤهما من امللصق وارسمهما في كراستك واكتب سعر كل منتج. ثم اكتب التكلفة اإلجمالية 

للمنتجني. 

كّون العديد من اجملموعات التي تبلغ تكلفتها 10 جنيهات أو أقل.



108108

الدرس 84
ارسم العنصر املوجود في املسألة اللفظية ثم اكتب املسألة أسفل منه. 



109109

الدرس 86
اكتب احلرف املوجود على واجهة الظرف. عّد النقود املوجودة بداخل الظرف واكتب املبلغ بجانبه. ثم كرر هذه العملية 

مع كل ظرف.



110110

الدرس 88
سجل نتائجك في لعبة اإلخفاء من 10. ارسم دائرة واعرض عدد األشياء املوجودة أسفل الكوب وعدد األشياء 

املوجودة خارجه. 



111111

الدرس 89
سجل نتائجك في لعبة رمي احلصى.



112112

الدرس 90
سجل نتائجك في لعبة رمي احلصى.



113113

الدرس 91 اجلزء األول
ارسم مسائل املعلم اللفظية باألسفل. واكتب اإلجابة أسفل الصفحة بعد حل املسألة. 



114114

الدرس 91 اجلزء الثاني
ارسم مسائل املعلم اللفظية باألسفل. واكتب اإلجابة أسفل الصفحة بعد حل املسألة. 



115115

الدرس 92
كّون مسألة لفظية عن قطعة احللوى وارسمها مع زميلك. ابدأ بعدد 12 قطعة حلوى. 



116116

الدرس 95
سجل مسائل الطرح اخلاصة بك باألسفل. 



117117

الدرس 96
سجل مسائل الطرح اخلاصة بك باألسفل.



118118

الدرس 97
سجل أدوارك في لعبة "السباق إلى الصفر". ابدأ باستخدام:

____ = ____ - 20



119119

الدرس 98
سجل أدوارك في لعبة "السباق إلى الصفر". ابدأ باستخدام:

____ = ____ - 20



120120

الدرس 101
سجل البيانات من نشاط األركان األربعة. 



121121

الدرس 105
سجل مسائل الرياضيات اخلاصة بلعبة ساحة انتظار السيارات. وتأكد من كتابة املسألة واإلجابة عليها. 

اإلجابةاملسألة



122122

الدرس 106
اكتب مسألة عن الطرح. 



123123

الدرس 107
سجل املسائل وقم بحلها من ربطة بطاقات الرأس. 



124124

الدرس 108
سجل املسائل وقم بحلها من ربطة بطاقات الرأس. 



125125

الدرس 109
سجل خمس مسائل عن اجلمع وخمس مسائل عن الطرح وقم بحلها. 



126

126

الدرس 110
سجل مسائل الرياضيات اخلاصة بلعبة ساحة انتظار السيارات وتأكد من كتابة املسألة واإلجابة عليها. 

اإلجابةاملسألة



127127

الدرس 115
ارسم شاحنة وريشة ورغيف خبز. اكتب رقم 1 أسفل الشيء األخف وزًنا. اكتب رقم 3 أسفل الشيء األثقل وزًنا. 

اكتب رقم 2 أسفل الشيء متوسط الثقل. 
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